
Cwpan Efe 
Dim ond wythnos sydd ar ôl nes i ni fod 
yng nghanol cyffro twrnamaint pêl droed 
blynyddol Cwpan Efe.  Eleni eto, cawn 
ddefnyddio cae hwylus Ysgol Gynradd 
Llanrug ar gyfer y gemau hyn, nos 
Fawrth, Gorffennaf 5.    
 
Bydd y cyfan yn dechrau am 6.00 o’r 
gloch a gobeithiwn orffen erbyn 9.00 o’r 
gloch. 
 
Cystadleuaeth bêl droed 5-yr-ochr yw 
hon ar gyfer plant blynyddoedd  3, 4, 5 a 
6 yr ysgolion cynradd (hogia a genod, 
wrth gwrs). 
 
Bu’n arferiad gennym ddweud gair syml 
am Iesu Grist yn ystod yr egwyl hanner 
ffordd trwy’r cystadlu, a bwriedir 
gwneud hynny eto eleni.  
 
Cofiwch fod angen i’r timau roi gwyb-
od mewn da bryd i Andrew eu bod yn 
dod i’r gystadleuaeth.  
 
Ffoniwch Andrew ar 07929 916 181.   
 
 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Gorffennaf 3: Gwasanaethir  
am 3.30 o’r gloch gan y Gweinidog.          
 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Dydd Sul, Gorffennaf 3: Gwasanaethir  
am 10.00 o’r gloch gan y Parchg Dafydd 
Lloyd Hughes, Caernarfon. 
 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Gorffennaf 3: Gwasanaethir  
am 2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.   
    

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Gorffennaf 3: Ysgol Sul am 
10.00 o’r gloch.  Gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Parchg Megan Williams, 
Porthaethwy.      

 
CARMEL 

Dydd Sul, Gorffennaf 3: Gwasanaethir  
am 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.      
 

CYNLLUN EFE 
Dydd Gwener, Gorffennaf 1: Cynhelir   
y Cyfarfod Gweddi yn Cartref, Caeathro 
am 10.30 o’r gloch.  

Y mis nesaf - Deiniolen 

              
Mehefin 26 

5.00 p.m. - Mr John Roberts 
 

Gorffennaf 3 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

 
Gorffennaf 10 

5.00 p.m. - Y Parchg Gwyndaf Jones 
 

Gorffennaf 17 
5.00 p.m.  -Y Gweinidog 
 

Gorffennaf 24 
 5.00 p.m. - Y Parchg Eric Jones 

Y mis nesaf - Llanberis 
   

Mehefin 26 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Gorffennaf 3 
10.00 a.m. - Y Parchg Dafydd Ll Hughes 
11.30 a.m. - Picnic yr Ysgol Sul 
   

Gorffennaf 10 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 
Gorffennaf 17 

10.00 a.m. - Mrs Nerys Griffith 
  5.00 p.m. - Y Parchg Dewi Morris 

Siomedig iawn, a dweud y lleiaf, oedd 
canlyniad y Refferendwm.  Yr unig 
gysur am wn i, os cysur hefyd, oedd y 
ffaith fod Gwynedd, ein sir ni, yn un 
o’r siroedd a bleidleisiodd dros aros yn 
yr Undeb Ewropeaidd.   

Do, aeth y Refferendwm heibio, ond 
bydd y trafod yn parhau.  Pwy a ŵyr 
beth a ddigwydd?  Dyna, wrth gwrs, yr 
union beth a fu’n boendod i lawer a 
oedd o blaid ‘Aros’.  Does neb yn 
gwybod beth sydd o’n blaen y tu allan 
i’r Undeb.  Eisoes, clywyd rhai o’r bobl 
a fu’n flaenllaw yn yr ymgyrch 
‘Gadael’ yn cydnabod nad oes ganddyn 
nhw chwaith syniad, er gwaetha’r holl 
addewidion a gafwyd ganddynt am y 
byd gwell a’r rhyddid a’r ffyniant a 
ddeuai o adael yr Undeb.  Diddorol fu 
gweld pa mor sydyn y dechreuwyd 
cydnabod nad yw’r Gwasanaeth Iechyd 
mor sicr o dderbyn yr arian mawr a 
addawyd yn ystod yr Ymgyrch, ac y 
bydd angen pwyso ar Lywodraeth San 
Steffan i roi ei siâr ddyledus o’r arian i 
Gymru (er i ni gael ein sicrhau yn ystod 
yr ymgyrch y byddai pob ceiniog a 
ddaw i Gymru o’r Undeb Ewropeaidd 
yn sicr o ddal i ddod trwy San Steffan). 

Wedi dweud pob dim, nid y siom, na’r 
dicter hyd yn oed, a deimlwn fore 
Gwener yw’r hyn a fydd yn aros i mi.  
Nid y dadlau chwerw a glywyd 
chwaith, na’r addewidion gwag sydd 
eisoes yn cael eu torri.  Yr un peth y 
byddaf yn ei gofio am y Refferendwm 
yw’r modd y perswadiwyd cynifer o 

bobl nad oes rhaid cymryd sylw o farn 
arbenigwyr o bob math.  Pa ots beth 
ddywedai pobl wybodus a phrofiadol, 
yn cynnwys pobl fusnes, cyfreithwyr, 
pobl o’r byd ariannol, academyddion, a 
gwleidyddion hyd yn oed? Does arnom 
ddim angen yr arbenigwyr hyn.  Onid 
ydym wedi cael llond bol arnyn nhw 
p’run bynnag?  Onid yw barn y bobl, 
fy marn i a’ch barn chi, cystal os nad 
gwell na barn y bobl hyn?  Y pryder 
yw nid bod pobl wedi anghytuno â’r 
hyn a ddywedai’r arbenigwyr (wedi’r 
cwbl, gall arbenigwyr anghytuno â’i 
gilydd), ond bod pobl wedi cael eu  
perswadio i anwybyddu arbenigwyr. 

Ond mae’n debyg na ddylai neb fod 
wedi synnu o weld hynny’n digwydd.  
Oherwydd onid yw anwybyddu barn 
‘arbenigwyr’ yn un o nodweddion ein 
hoes? Rydan ni’n gwybod yn well na 
chynghorwyr, cynllunwyr, athrawon, 
darlledwyr, a hyd yn oed feddygon.  
Ac mae hynny’n sicr yn wir am bethau 
crefyddol.  Does dim angen neb arall 
arnom i ddweud wrthym beth i’w 
gredu na beth sy’n iawn.  Pam fod 
rhaid gwrando ar rywun arall?  Onid 
yw barn pawb cystal â’i gilydd?   

O ran y Ffydd Gristnogol, nid yr un 
ohonom ni yw’r arbenigwyr ond Duw 
ei hun.  Oherwydd nid yr hyn yr ydan 
ni yn ei feddwl na’i ddweud sy’n 
bwysig, ond yr hyn y mae Duw yn ei 
ddweud yn ei Air.  A gwrthod derbyn 
fod angen gwrando ar hynny a wna 
cynifer o bobl heddiw.  

Arbenigwyr 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Fro’r Llechen Las 
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Gofalaeth Fro’r Llechen Las 
 

Cefnywaun (P), Deiniolen 
Ebeneser (A), Deiniolen 
Capel Coch (P), Llanberis 
Nant Padarn A), Llanberis 
Rehoboth (P), Nant Peris 
Bethlehem (A), Talybont  
Carmel (A), Llanllechid 

 
Gweinidog: Y Parchg John Pritchard 

Cilfynydd, Llanberis, Gwynedd 
Ffôn: 01286 872390 

e-bost: john.cilfynydd@btinternet.com 
 

Gwefan yr Ofalaeth: 
gronyn.wordpress.com 

neu gronyn.org 

Balm o Salm 
Dros yr wythnosau diwethaf 
rwyf wedi dyfynnu adnod 
neu ddwy o’r Salmau, gan 
gymryd geiriau o bob Salm yn ei thro.  
Wrth gyrraedd at Salm 22 heddiw, mae’n 
amhosibl peidio â dyfynnu geiriau cyntaf 
y Salm o gofio mai dyma’r geiriau a 
ddefnyddiodd Iesu Grist yng nghanol ei 
ddioddefaint ar y groes.  Darllenwch y 
Salm er mwyn gweld pa eiriau eraill sydd 
yn amlwg yn cyfeirio at Iesu Grist a’i 
ddioddefaint trosom.   

‘Fy Nuw, fy Nuw, pam yr wyt wedi fy 
ngadael, ac yn cadw draw rhag fy   
ngwaredu ac oddi wrth eiriau fy ngridd-
fan?  O fy Nuw, gwaedaf arnat liw dydd, 
ond nid wyt yn ateb, a’r nos, ond ni chaf 
lonyddwch.  Eto, yr wyt ti, y Sanctaidd, 
wedi dy orseddu yn foliant i Israel’ (Salm  
22:1–3). 

Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon Sul arall.  Boed 
bendith Duw ar ein haddoliad.   
 
Oedfa Deulu fydd yn Capel Coch am 

10.30 o’r gloch.  
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan Mr John Roberts, Llanfairpwll.  
 
Gwasanaethir yn Llanllechid am 5.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog.  
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch, a gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.   
       
Nid oes oedfa yn Nant Peris. 
 

Cofion 
Dymunwn yn dda i bawb sydd heb fod 
yn dda eu hiechyd ar hyn o bryd.    
 
 
 
 
 
 

Cymorth Cristnogol 
Wedi i’r holl arian ddod i law yn dilyn  
casgliad Wythnos Cymorth Cristnogol yn 
Llanberis a Nant Peris, cafwyd cyfanswm 
o £923.  Diolch yn fawr iawn i bawb a 
gyfrannodd, ac yn arbennig i’r rhai a fu’n 
casglu o ddrws i ddrws.   
 
Unwaith eto, felly, diolch i bawb ym 
mhob un o eglwysi’r Ofalaeth sydd wedi 
helpu gyda’r casgliadau hyn eleni.    
 

Diwrnod Agored 
Yfory, ddydd Llun, Mehefin 27, bydd 
Joe ac Eira Hughes yn cynnal Diwrnod 
Agored arall yn eu cartref, 29 Ffordd 
Ffrydlas, Bethesda er budd Cyfeillion 
Ysbyty Gwynedd, o 10.00 o’r gloch y 
bore hyd 10.00 o’r gloch y nos.  £1 fydd 
y pris mynediad, a chewch baned o goffi 
a sgon am y bunt honno!  Bydd nwyddau 
ar werth, a’r holl elw, fel y nodwyd, at 
waith Cyfeillion Ysbyty Gwynedd y mae 
Joe yn Gadeirydd iddo.   

Te Mefus 
Nos Fawrth, Gorffennaf 5, cynhelir y Te 
Mefus blynyddol yn Festri Bethlehem 
Talybont.  Dechreuir am 7.00 o’r gloch.  
Bydd stondinau amrywiol yn gwerthu 
gwahanol nwyddau.   £2 fydd y pris 
mynediad, a bydd yr elw at Gronfa’r 
Capel.  Bydd croeso cynnes i bawb. 
 

Ffair Haf 
Cynhelir Ffair Haf yn Festri Capel Coch 
er budd Cronfa Adnoddau’r Capel ddydd 
Mercher, Gorffennaf 20. 
 
Dechreuir am 2.00 o’r gloch. 
 
Y pris mynediad fydd £1.00 (a chewch 
baned a bisged fel arfer am y pris 
hwnnw). 
 
Mae angen nwyddau ar gyfer y bydrddau 
gwerthu arferol os gwelwch yn dda, yn 
cynnwys byrddau cacennau, tombola, 
tuniau a phacedi bwyd, bric-a-brac ac ati. 
 

Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter Annibynwyr 
Gogledd Arfon yng nghapel Carmel, 
Llanllechid nos Fercher, Gorffennaf 6.  
Nid yng Ngharmel yr oedd y cyfarfod 
hwn i fod y tro hwn, ond gan i ni ddeall 
yn y Pwyllgor Gwaith y diwrnod o’r 
blaen fod rhaid newid y trefniadau, bydd 
y cyfarfod yng Ngharmel am 7.00 o’r 
gloch y noson honno. 
 

Agor y Llyfr 
Bu tîm Agor y Llyfr Deiniolen yn Ysgol 
Gwaun Gyfni unwaith eto fore Gwener, a 
chafwyd y croeso cynnes arferol.  Stori 
‘Joseff Y Breuddwydiwr’ oedd gennym y 
tro hwn.  Dyma’r ymweliad olaf yn ystod 
y flwyddyn ysgol hon, ond bydd Agor y 
Llyfr yn ail ddechrau yno ym mis Medi.  
Diolch i aelodau’r tîm am eu holl waith 
ers i ni ddechrau’r gwaith hwn cyn y 
Nadolig. 

Ymwelwyr o Chwilog  
Fore Sul, Gorffennaf 10, cawn groesawu 
aelodau o Ofalaeth Chwilog a’r Cylch i’r 
oedfa yn Capel Coch.  Maent yn dod i 
Lanberis ar eu trip blynyddol ac yn 
awyddus i ddod i’r oedfa atom.  
Edrychwn ymlaen at eu croesawu. 
 

Oedfa Deulu 
Ddydd Sul Gorffennaf 10, cynhelir Oedfa 
Deulu yng nghapel Bethlehem, Talybont, 
am 2.00 o’r gloch.  Gobeithiwn fedru 
gwahodd pobl y pentref i’r oedfa. 
 

Picnic  
Cynhelir Picnic Blynyddol Ysgol Sul 
Capel Coch ym Mharc Padarn, am 11.30 
o’r gloch, ddydd Sul nesaf, Gorffennaf 3.  
Pawb i gyfarfod wrth y siopau ym Mharc 
Padarn.   Os bydd yn bwrw glaw, bydd y 
picnic yn Festri Capel Coch. 

CIC 
Cynhaliwyd CIC yn Capel Coch echnos 
yng ngofal Gwenno, Dafydd ac Andrew.  
Diolch iddynt am eu gwaith. 
 

Swigod Faenol 
Ar ddiwedd blwyddyn o waith Ysgol Sul 
Carmel aeth 32 o’r plant a’u hathrawon i 
‘Fyd y Swigod’ ar Stad y Faenol ddydd 
Sul diwethaf.  Cafwyd cyfle i weld yr 
eglwys fach sydd ar y stad, a chafodd 
pawb bicnic yn ogystal â chyfle i wneud 
y swigod. 
 

Diwedd Tymor 
Daeth yr Ysgol Sul a Dwylo Prysur i ben 
yng Ngharmel am yr haf, a bydd y 
gwaith yn ail gychwyn ym mis Medi. 
 
Diolch yn fawr i Mrs Helen Williams am 
ei holl waith gyda’r naill a’r llall, a di-
olch i athrawon yr Ysgol Sul a phawb 
arall sydd wedi helpu i gynnal yr Ysgol 
Sul a Dwylo Prysur ar hyd y flwyddyn. 


